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 ملخص:

وفرنسا والوالیات الُمتحدة األمریکیة من جانب آخر، ووصل تناول البحث تبادل الهدایا بین الدولة الُعمانیة من ناحیة وإنجلترا 

البحث إلى استنتاج ُمفاده أن الدافع وراء تلک الهدایا، هو تیسیر المصالح وتذلیل المصاعب کنوع من الِرشوة السیاسیة 

ح أنه لم توجد ثمة تقالید الُمغلفة بغالف الود والتحبب، وعدد البحث أنواع تلک الهدایا من الطرفین الُعمانی واألجنبی، واتض

دبلوماسیة فی وقت من األوقات لدى إنجلترا وفرنسا تمنع تبادل الهدایا مع ُحکام ُعمان وخاصة فرنسا، إال أنه ظهر ترسیخ 

تقلید منع تبادل تلک الهدایا بصفة شخصیة لدى الحکومة اإلنجلیزیة ُمتمثلة فی قنصلها فی ُعمان، ووجد هذا التقلید عند 

والیات الُمتحدة األمریکیة؛ خوفاً من تورط موظفی الحکومات من رؤساء وقناصل وغیرهم فی ارتباطات واتفاقیات حکومة ال

ال تلیق وغیر مسموح بها، وانتهى البحث بعمل نشر ودراسة أرشیفیة دبلوماتیة ُمفصلة لوثیقة قنصل بریطانیا لشیخ إبراء، 

 .اتبعت فی کتابة تلک الوثائق بسلطنة ُعمانومن ثم الخروج ببعض القواعد الدبلوماتیة التی 

وأوصى الباحث بحتمیة وضع قانون صارم یمنع تبادل المسؤولین العرب الهدایا مع المسئولین األجانب بصفة شخصیة خوفاً 

باسم  من التورط فی ارتباطات واتفاقیات ال تلیق وغیر مسموح بها، وإذا لزم األمر الستجالب نفع ما للدولة فتکون الهدایا

الدولة ککیان بشرط أال تکون من ُتراثها وارثها الحضاری الذی ال ُیمکن تعویضه کاآلثار وما شابه ذلک، ضرورة سرعة 

جمع الوثائق الُعمانیة فی مجموعاتها األصلیة، وعدم تفرقها وتصنیفها تصنیفاً موضوعیاً کما الحال اآلن، بل ترتیبها تبعاً 

 .علیه، مما یساهم لسد الفراغات الموجودة لمعرفة األسماء واألماکنلمبدأ وحدة المنشأ الُمتعارف 

ضرورة الترمیم العلمی الصحیح لتلک الوثائق، وجمع االصطالحات واألماکن واألسماء الموجودة بتلک الوثائق والتعریف 

 بها وشرحها حتى ال تندثر وتغیب مع الماضی.

  الكلمات المفتاحية:

 .العالقات -الغرب –الهدایا  -ف األرشی -الوثائق العمانیة 

Abstract: 

The research dealt with exchanging gifts between the Omani state on the one hand, and England, 

France and the United States of America on the other hand, and the research reached the 

conclusion that the motive behind those gifts is facilitating interests and overcoming difficulties 

as a kind of political bribery wrapped in a cover of friendliness and endearment. It became clear 

that there were no diplomatic traditions at one time in England and France that prevented the 

exchange of gifts with the rulers of Oman, especially France, but the establishment of the 
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tradition of preventing the exchange of those gifts in a personal capacity appeared with the 

English government represented by its consul in Oman, and this tradition was found in Oman. 

Government of the United States of America; For fear of the involvement of government 

employees, including presidents, consuls, and others, in unworthy and unauthorized 

engagements and agreements, the research ended with the publication and detailed diplomatic 

archive study of the document of a British consul for Sheikh Ibra, and then coming up with 

some of the diplomatic rules that were followed in the writing of those documents in the 

Sultanate of Oman. 

The researcher recommended the inevitability of putting in place a strict law that prohibits Arab 

officials from exchanging gifts with foreign officials personally for fear of being involved in 

engagements and agreements that are not appropriate and not permitted. Substitution, such as 

antiquities and the like, is the need to quickly collect Omani documents in their original 

collections, and not to divide and classify them objectively, as is the case now, but rather arrange 

them according to the principle of the unity of origin recognized, which contributes to filling 

the spaces that exist to know names and places. 

The necessity of the correct scholarly restoration of those documents, and the collection of 

conventions, places and names found in those documents, and their identification and 

explanation so that they are not lost and absent with the past. 

Key words: 

 Omani documents - archives - gifts - the West - relations. 

 

 مشكلة الدراسة، وهدف البحث وأهميته:

دفع الباحث الستظهار موضوع الهدایا الُمتبادلة ما بین المسئولین الُعمانیین والمسئولین البریطانیین والفرنسیین ما وجده  

من انتشار تلك الظاهرة عند ُمختلف طوائف الُعمانیین، وخاصة الساسة منهم، والمؤلم أن تلك الهدایا من األشیاء التي ال ُتقدر 

ة األمر یظن الفرد أن الدافع وراء ذلك التودد والحب والكرم، ولكن ُسرعان ما ُیدرك أن األمر له ُبعد بثمن كاآلثار، ففي بدای

؛ (1)آخر وهو المصلحة، مما أثار الفضول للبحث عن هذه الظاهرة وخطورتها في ضوء الوثائق الُعمانیة الُمتعلقة بتلك القضیة

وراء تلك الهدایا؟ هل هو الود والتحبب والوئام فقط، أم أن األمر لتیسیر وذلك لإلجابة على عدة تساؤالت منها: ما الدافع 

المصالح وتذلیل المصاعب كنوع من الِرشوة السیاسیة الُمقنعة، ثم ما نوعیة تلك الهدایا التي تمنحها الدولتان األجنبیتان؟ وما 

تقالید دبلوماسیة ما لمنع تبادل الهدایا خوفاً من  نوعیة هدایا الُعمانیین، وإالم یرمز اختالف نوع الهدایا؟ وهل وجدت هناك

تورط القناصل في ارتباطات واتفاقیات ال تلیق وغیر مسموح بها أم ماذا؟ وهل هذا األمر وجد عند انجلترا فقط أم عند فرنسا 

ماذا؟ وتم ذلك بدراسة  والوالیات الُمتحدة األمریكیة أیضاً؟ وهل هذا األمر بالنسبة لُعمان ُمتعارف علیه وغیر ُمستهجن أم

م/ 1958فبرایر3ه( و)1253صفر -1222م/ صفر1837یونیه  -م1807في الفترة )مایو -الُمتاحة للباحث -الوثائق الُعمانیة 

 ه(، مع تحقیق ونشر إلحدى هذه الوثائق.1377رجب  14

 منهجية البحث وأدواته: 

راجعة المصادر األولية والمراجع الثانوية ونقدها نقداً داخلياً مُ اعتمد البحث على المنهج التاریخي التحلیلي، وذلك من خالل 

مع الُمالحظة التحلیلیة الناقدة لتلك للمصادر، وصیاغة الفروض، باإلضافة للُمقابالت الشخصیة لشخصیات عمانیة وخارجياً، 

دمة في الوثائق، وأجزاءها من خالل وزنجباریة، بجانب الدراسة الوثائقیة الدبلوماتیة للوصول إلى الصیغ القانونیة الُمستخ

 الدراسة األرشیفیة الدبلوماتیة لهما.
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 مقدمة:

، فالهدیة تدخل في عموم البر واإلحسان، (2)أجاز الشرع اإلسالمي تبادل الهدایا مع غیر المسلمین إذا لم تؤدي إلى مواالتهم 

الهدیة من بعض غیر المسلمین؛ كقبوله  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قبل ولهذا استدل اإلمام البخاري في صحیحه على جواز الهدیة لغیر المسلم،

(، وأخرج الطبراني من حدیث أم حكیم الخزاعیة، قالت: 88من الیهودیة التي أهدت إلیه الشاة المسمومة)البدراني د.ت، 

ال: من ق ملسو هيلع هللا ىلصقلت یا رسول هللا "تكره رد اللطف؟ قال: ما أقبحه، لو أهدي إلي كراع لقبلته، وحدیث خالد بن عدي، أن النبي

جاءه من أخیه معروف من غیر إشراف وال مسألة؛ فلیقبله وال یرده؛ فإنما هو رزق ساقه هللا إلیه، وأخرج البخاري وغیره 

 ملسو هيلع هللا ىلصیقبل الهدیة، ویثیب علیها، ویجوز تبادل الهدایا بین المسلم وغیر المسلم؛ ألن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصمن حدیث عائشة، قالت: كان النبي

 (.522، 2003هم)الِقنَّوجيكان یقبل هدایاهم، ویهدي ل

  :تبادل الهدايا بين الخلفاء واألباطرة

تبادل الهدایا بین رؤساء الدول في المناسبات تقلید قدیم، وقد عرفته الدولة اإلسالمیة منذ قیامها في عصر النبوة، وكان النبي 

لیه المقوقس بغلة وجاریتان، هما ماریة یهدي إلى الوفود التي تأتي إلیه ویتقبل الهدایا من رؤساء الدول، فقد أهدى إ ملسو هيلع هللا ىلص

القبطیة وأختها سیرین، التي أهداها إلى شاعره حسان بن ثابت، وكان یحث أصحابه على التهادي فیما بینهم، ومن أقواله في 

ه ، وُیروى أنه كان من آخر نصائحه ألصحاب«(3)تهادوا تحابوا فإن الهدیة تفتح الباب المصمت، وتسل سخیمة القلب»ذلك: 

یعني أعطوا الوفود التي تأتي إلیكم هدایا كما كنت أفعل، وهذا التوجیه « أجیزوا الوفود بمثل ما كنت أجیزهم به»قوله: 

(، وقد درج الخلفاء على هذا التقلید وحافظوا علیه، بل من الطریف أن 312، 1428موجه لمن یلي األمر بعده)عبد اللطیف

زوجات األباطرة، فقد روى الطبري أن عمر بن الخطاب أرسل وفداً إلى القسطنطینیة، زوجات الخلفاء كن یبعثن الهدایا إلى 

لإلمبراطور هرقل، في أمر خاص بالعالقات بین الدولتین، فبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب التي كانت زوجاً لعمر 

دسته « أخفاش من أخفاش النساء»بري إلى زوجة اإلمبراطور بعض الهدایا منها الطیب، وأشیاء تخص النساء، سماها الط

إلى الوفد وأمرت بتسلیمه إلیها، فلما وصلت هدایا أم كلثوم إلى زوجة اإلمبراطور فرحت بها، وجمعت زوجات كبار رجال 

الدولة، وأعطتهن منها وقالت لهن: أشرن علّى في هدیة جاءتني من بنت نبي العرب وزوجة أمیرهم، فأشرن علیها أن تكون 

غالیة وثمینة، فبعثت إلیها بهدایا كثیرة، وكان فیها عقد فاخر من األحجار الكریمة، فلما عاد الوفد اإلسالمي إلى عمر هدیتها 

ال »بن الخطاب، ورأى العقد سأل عنه، فأخبروه الخبر، فدعا الناس إلى صالة جامعة في مسجد الرسول، وخاطبهم قائالً: 

قولوا في هدیة أهدتها أم كلثوم المرأة ملك الروم، فأهدت لها امرأة ملك  خیر في أمر أبرم عن غیر شورى من أموري،

ولیست امرأة الملك بذمة لك فتصانع، وال تحت یدك فتتقیك، فقال:  -یعني هدیة بهدیة -الروم، فقال قائلون: هو لها بالذي لها

، أي: «بقدر نفقتها -أم كلثوم -ل، ورد علیهاإلى بیت الما -العقد -لكن الرسول رسول المسلمین، والبرید بریدهم، فأمر برده

إن عمر رأى أن الخیول التي حملت الهدایا ملك للدولة، والرجال الذین أوصلوها موظفین في الدولة، وال ینبغي أن تستخدمهم 

زوجته في أغراض شخصیة، ولذلك صادر العقد، ووضعه في بیت المال، وعوضها عن قیمة هدایاها، التي كانت بسیطة 

سیرة، مما ُیكرس نزاهة الخلیفة وأهل بیته عن المال العام، وهي داللة على أن اإلسالم ُیحبذ العالقات الودیة بین المسلمین ی

(، ومن أوضح األمثلة على ذلك ما حدث في 313، 1428وجیرانهم أیضاً، وال ُیمانع في تبادل الهدایا معهم)عبد اللطیف

م( حین عزم على تجدید المسجد النبوي في المدینة المنورة، 715 -705هـ/96 -86لملك)عهد الخلیفة األموي الولید بن عبد ا

وبناء المسجد األموي بدمشق، طلب من إمبراطور الروم أن ُیعینه في ذلك، فبعث إلیه مائة ألف مثقال ذهب، ومائة عامل، 

عمه عمر بن عبد العزیز، الذي أشرف على تجدید  وأربعین حمالً من الفُسیِفساء، فبعث الولید كل ذلك إلى والي المدینة، ابن

وتجمیل المسجد النبوي، كذلك فعل الولید عند بناء مسجد دمشق، فأمده اإلمبراطور بالفنیین ومواد البناء والزخرفة 
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ین (، وسجل العالقات بین الدولتین اإلسالمیة والبیزنطیة حافل بأخبار تبادل الهدایا ب312، 1428واألموال)عبد اللطیف

الخلفاء واألباطرة، فلم یكن وفد یحضر من إحدى عاصمتي الدولتین إلى األخرى دون أن یحمل معه الهدایا والُطرف التي 

تلیق بشخص الخلیفة إن كانت قادمة من القسطنطینیة، وبشخص اإلمبراطور إن كانت آتیة من عاصمة الخالفة، ومن تلك 

الرشید، ومعاصره اإلمبراطور البیزنطي نقفور، اللذین بدأت عالقاتهما بدایة النماذج ما حدث بین الخلیفة العباسي هارون 

سیئة وتبادال الرسائل ذات اللهجة الشدیدة، بل وصل األمر إلى حد االشتباك المسلح على الحدود، لكنهما سرعان ما جنحا 

لهادئة، كما تبادال الهدایا، وأخذت الوفود إلى السلم، ودخلت عالقاتهما في دور سلمي، وتبادال الرسائل الودیة ذات اللهجة ا

تترى بینهما وكانت وفوداً على مستوى عال، وكان من تلك الوفود وفد أتى من قبل اإلمبراطور إلى الرشید یحمل رسالة 

م( وصل إمبراطور 1159هـ/554(، وفي)1428،314وبعض الطلبات الشخصیة وقد لباها الرشید كلها)عبد اللطیف

یشه الكبیر إلى أنطاكیة في عرض واضح للقوة، وحاول أمراء الفرنجة استغالل وجوده مع جیشه الكبیر القسطنطینیة بج

فّحرضوه على مهاجمة حلب واحتاللها وكان نور الدین محمود یتابع األحداث فأرسل سفارة إلى اإلمبراطور واتفق معه 

الَّب  (.505، 297، 2007يعلى هدنه طویلة بین الطرفین، كما تم تبادال الهدایا)الصَّ

  عالقة ُعمان بإنجلترا وفرنسا وتبادل الهدايا:

العالقة بین ُعمان وانجلترا وفرنسا كانت بین شد وجذب باستمرار بسبب الصراع الُمستمر بین إنجلترا وفرنسا، وإصرار 

في ُعمان، مما جعل كل منهما على ازاحة األخرى من طریقها، وسعي كل منهما الحصول على مواطئ أقدام وامتیازات 

ُعمان بین المطرقة والسندان، فهي ال ترید جلب عداوة لها خاصة أنها ُتدرك مدي قوة هاتان الدولتان ومدى احتیاجها لهما 

في ظل الصراعات الداخلیة من جانب والصراع مع الوهابیین والقواسم من جانب آخر، ولذا فقد أبرمت فرنسا بعض 

ه( 1220م/ 1806ه(، ففي أواخر)1221م/ 1807من خالل اتفاقیة ) (4)اللها بحمایة سفن مسقطاالتفاقیات مع عمان تعهدت خ

السفینة الفرنسیة"فیجیالنت" راسیة في میناء مسقط عندما دخلته السفینة الحربیة البریطانیة "كونكورد" التي تمكن  كانت

"دوكون" في ذلك تواطؤاً  (5)الفرنسي في جزر الموریشسقائدها من اقناع العمانیین بطرد السفینة الفرنسیة، وقد رأى الحاكم 

عمانیاً مع بریطانیا فأمر باحتجاز سفینة عمانیة ُتسمى "فیض هللا" التي كانت راسیة في جزر الموریشس، ثم تمكن السید 

استعاد السفینة من اقناع البریطانیین بتسلیمه السفینة الفرنسیة ومن ثم  (6)ه(1272 -1220م/ 1856 -1806سعید بن سلطان)

ه( في عهد الملك لویس فیلیب األول، وخوفاً من 1260م/ 1844الُعمانیة، وكذلك أبرم معاهدة الصداقة مع فرنسا عام)

ه( للتأكید على مضمون 1214م/ 1800المنافسة الفرنسیة عمل االنجلیز على دعم نفوذهم بإبرام اتفاقیة مع سلطان مسقط )

رمضان  10م/ 1862مارس10(، ولم تهدأ األمور نسبیاً إال في)63، 2008ه( )عثمان1212م/ 1798اتفاقیة سابقة عام)

ه( عندما صدر التصریح البریطاني الفرنسي الُمشترك والذي أعلنت فیه كل منهما تعهدها باحترام استقالل كل من 1278

)1899Britain ,نفعاً وفائدة لفرنسا ، وكان هذا التصریح في صالح بریطانیا إال أنه أصبح فیما بعد أكثر(7)مسقط وزنجبار

م( التي مكنت البریطانیین من 1902)( اتفاقیة، كان آخرها اتفاقیة عام12، ثم تلتها اتفاقیات عدیدة أخرى عددها) (124

بأزمة  –بعد ذلك  –، وبلغ التنافس البریطاني الفرنسي ذروته فیما أصبح ُیعرف (8)استغالل مستودعات الفحم في صور

ه( لفرنسا بإقامة 1331 -1305م/ 1913 -1888)(10)فیصل بن تركي (9)ى أزمة نشأت على أثر سماح السیدمسقط، وه

، جنوب مسقط لتزوید سفنها البخاریة واعادة تشغیل خطها التجاري (11)(Jissahمستودع لتخزین الفحم في بندر الجصة)

بي، وقد استخدمت بریطانیا كل األسالیب ومن بینها البحري"مّساجري ماریتیم" إلى میناء مسقط وباقي موانئ الخلیج العر

، 63،  2008التهدید بقصف مسقط إلثناء السید فیصل بن تركي عن تمكین فرنسا من تخزین الفحم في بر الجّصة)عثمان

(، ووافق السلطان فیصل على طلب فرنسا بإنشاء مستودع للفحم في بندر الجصة على ُبعد خمسة أمیال من مسقط، وكان 64
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(، وقد خلقت هذه المحطة مشكلة لدي 144، 1982ه( )درویش1294م/ 1877إلنجلترا نفسها مخزناً للفحم بمسقط منذ عام)

، (12)انجلترا، ثم انتهت بین بریطانیا وفرنسا بأن سویت على أساس إقامة محطة للفحم في میناء المكال على ساحل حضرموت

رنسي في مسقط والوكیل السیاسي البریطاني الجدید هناك )كابتن كوكس( وقد وّقع االتفاق )المسیو أوتافي( القنصل الف

(، وتأزمت العالقة العمانیة البریطانیة والفرنسیة، 147، 1982ه( )درویش1318ربیع ثان  12م/ 1900أغسطس8في)

بإرسال  ه( السفینة "سكوربیون" إلى میناء مسقط لترد بریطانیا1316م/ ربیع أول 1898فأرسلت فرنسا في )أكتوبر

السفینة"إكلیبس" لدعم سفینتها"رید بریست" التي كانت راسیة في مسقط، ثم ظهرت أزمة أخرى ُعرفت بقضیة "المراكب 

م( عندما عمدت فرنسا إلى حمایة بعض المراكب الُعمانیة بأن منحتها 19المفرنسة" والتي تعود جذورها إلى أواسط القرن )

ا هذا تهدیداً لمصالحها في المنطقة، وكذلك رأى فیصل بن تركي ذلك تحریضاً لرعایاه حق رفع العلم الفرنسي، فرأت بریطانی

على سلطته وانتقاصاً من سیادة بالده، فعمل مع بریطانیا على ابطال حمایة فرنسا لمراكب رعایاه، فقررت األطراف الثالثة 

وجهة النظر  -وإن بشكل موارب –في حكمها  ه( رفع القضیة إلى المحكمة الدولیة في الهاي التي تبنت1321م/ 1904في)

 (.66، 2008البریطانیة)عثمان

ومن األسباب القویة لتحالف سعید بن سلطان مع البریطانیین درء األخطار الخارجیة عن ُعمان، واتخذ في بدایة األمر 

بالسیطرة على ُعمان، وبعدما  سیاسة تجمع بین فرنسا وبریطانیا وُعمان في عالقات طیبة؛ لتخوفه من انفراد أحد الحلیفین

 (.111، 1982ظهرت سیطرة بریطانیا على فرنسا باستیالئها على جزیرة موریشس ارتبط مصیر ُعمان بإنجلترا)درویش

ه( 1308شعبان  9م/ 1891مارس19وسنحت الفرصة لبریطانیا عندما أجبرت السلطان فیصل على توقیع اتفاقیة ُتجاریة في)

ه(، وقد حملت هذه االتفاقیة 1255م/ 1839جاریة التي سبق أن عقدتها بریطانیا مع سلطان مسقط عام)بدالً من االتفاقیة التُ 

ه( 1308شعبان  10م/ 1891مارس20الجدیدة في طیاتها معنى الحمایة الحقیقیة، خاصة بعد أن وّقَع ُسلطان مسقط في)

بأن ال یتنازل أو یبیع أو یرهن أو یسمح باحتالل جزء من  تعهداً ُملحقاً باالتفاقیة یعترف فیه عن نفسه وعن ورثته وُحلفائه

 (. 134، 133، 1982أراضیه في مسقط وُعمان أو في أي من ُملحقاتها لغیر البریطانیین)درویش 

م/ 1898ه( نائب ُقنصل ثم رفعته إلى درجة قُنصل في)1311م/ 1894وأنشأت فرنسا قنصلیة لها في مسقط، وعینت في)

ائج هذه القنصلیة الفرنسیة تظهر سریعاً؛ حیث أصبحت مسقط محطة ُمهمة للمندوبین الفرنسیین الذین ه(، وبدأت نت1315

 (.141، 1982،140یذهبون إلى الخلیج في مهمات رسمیة)درویش 

 تبادل الهدايا بين الُعمانيين ومسئولين انجلترا وفرنسا: 

متبوعة بطلب، أو أنها تجيء رداً لهدیة أُرسلت من الطرف اآلخر،  -غالباً  –ُتخبرنا الوثائق الُعمانیة أن تلك الهدایا كانت 

وُیحدد بها وصف الهدایا بكل دقة من حیث: األعداد والموازین والمكاییل واألنواع والجودة، وأن هذه الوثائق صیغت بعبارات 

م/ 1801إلى )ماكلون( الفرنسي) كلها ود وتحبب وشكر على الهدایا السابق ارسالها وتمني القبول؛ حیث كتب سلطان بن أحمد

ه( قائال"سررنا جداً بهدایاكم التي تفضلتم بإرسالها لنا مشكورین، وال یمكننا هنا أن نصف لكم فرحتنا بهذه المناسبة، 1215

ال سیما ارسالكم الجنود لنا والذین استقبلناهم بأذرع مفتوحة، وسنحرص دائما على اعتبارهم اخوة وأصدقاء لنا وسیعودون 

(، ویتضح من تلك 59، 2009عند أول إشارة منكم، ولن ننسى كأجدادنا فضلكم الكبیر علینا")العزاوي  (13)لى الجزیرةإ

الرسالة أن الفرنسیین بجزیرة موریشس أرسلوا لُعمان هدیة یبدو أنها أسلحة، بجانب جنود فرنسیین، كذلك توجد عبارات 

إلى )إیل دو  (14)ه بأنه كبیر علیهم وعلى أجدادهم، ثم وصل الشیخ عليالتزلف وأنهم لن ینسوا فضل الفرنسیین الذي وصف

ه( واستقبله )ماكالون( بحفاوة وبعد 1217شوال  14م/ 1803فبرایر6( على ظهر السفینة المسقطیة لوكابرار في)(15)فرانس

رت المفاوضات أن قدم الشیخ علي هدایا السلطان التي كانت عبارة عن: مجموعة من الخیول العربیة األصیلة ج
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(، وبطبیعة الحال ُتقدم الهدایا العربیة التي هي أغلى ما وجد في بیئتهم ثم 60م، ص2009بینهما)العزاوي، محمد عبدهللا، 

تتم المفاوضات لتیسیر األمور، وكذلك أهدى السید ماجد بن خلفان رسول السید سعید بن سلطان بن اإلمام أحمد بن سعید 

عدد أربعة خیول لعلمه بأن دكان یتجول بین المزارع  )دیكان( حاكم موریشس (16)جناب جندالر البوسعیدي إمام مسقط إلي

 ,Municipal  Library) م( وختم الرسالة بأنه یرجو مودته بقبولهم1807مایو24ه/1222ربیع أول 15وكان ذلك في)

Caen, vol 97, fol 253) )ة أرسل دیكان هدیة للسلطان، ثم (، ورداً على تلك الهدی51، 2012، القاسمي2،المالحق

م( إلى دیكان یشكره على الُمعاملة الحسنة التي لقیها 1807نوفمبر 14ه/1222رمضان12أرسل السید سعید بن سلطان في)

السید ماجد بن خلفان عند زیارته لموریشس ویشكره على الهدیة التي أُرسلت إلیه من طرفه، وأثبت بعد ذكر الهدیة قوله: 

ج لهذا التصدیع )التكلفة( كله، وختمها بقوله: ودوموا في النعم العظام مدة الدهور واألعوام وهو خیر ما كان یحتا

(، وكانت الهدایا المقدمة 97، 2012، القاسمي3( )المالحق، Municipal  Library, Caen, vol 98, fol 107ختام)

رصاصة وجمیع أالتهن تامة، مدفعین حدید ومائة  (17)من قبل حاكم موریشس للسید سعید عبارة عن: مدفعین صفر

( رطل مع مائة رصاصة وجمیع أالتهن 12( رطل مع مائة رصاصة وجمیع أالتهن تامة، مدفعین حدید بوا)18)(18)بوا

 (19)( تفق14( أرطال مع مائة رصاصة وجمیع أالتهن تامة، صندوقین كل صندوق به )8تامة، مدفعین حدید بوا)

 (22)( فیف15صفر مع كل مدفعین مائة كیس خالیة أیضاً وصالً) (21)، ستة رتابیر(20)ه سرابیخ( تفق، صندوق ب48الجملة=)

(  fol 98Municipal  Library, vol ,79) تفق أیضاً عشرین تفق كبار بهن باروت مدفع (23)صغار بهن باروت

بن سلطان بصحبة  م( أرسل السید سعید1808مارس 17ه/23 12صفر  17(، وفي)101، 2012، القاسمي4)المالحق، 

السید عبد القادر آل ماجد هدایا لحاكم موریشس )دیكان(  عبارة عن: حصان، سبع، بقرة وحشیة، سیف عجمي خرساني 

، حلوا مسقط (28)ربطة، ماء ورد غرشتین (27)، قهوة عدینیة(26)، كشمش ظرفین(25)، بادام ظرفین(24)عال، جوز ظرفین

، خمس شیشات عطر ورد (33)لست الستات المصونة (32)عال العال (31)عشر، شالین رزي (30)، شرابي بغداد(29)ظرف

(  fol 98Municipal  Library, vol ,121) ، وذلك على سبیل المحبة والصداقة من السید سعید بن سلطان(34)عال

م( أرسل السید سعید إلى )لویس هنري 1821أكتوبر 14ه/1237محرم 17( ، وفي)117، 2012، القاسمي5)المالحق،

بعض الهدایا وهى: حصان خیل ذكر عربي، فرس أنثى عربیة نجیبة،  (35)زیه دي فریسنیه( حاكم جزیرة "ریونیون"دسول

ماء ورد، وذلك على سبیل المحبة ورسم الصداقة شيء حقیر ال ُیذكر في جنب  (36)سیف جوهردار عجمي، ست قرابیات

 فضیلرفعة الشأن والعذر مبذول معه المأمول قبول ذلك وهو بموجب الت

(18 Muscat 1817 – 1818, No 9/ 15 (Archives Departementales de la reunion 56m 

 37م( أرسل السید سعید لسركار1822یونیه  19ه/1237رمضان29(، وكذلك في)163، 2012، القاسمي 6)المالحق، 

الدولة الفرنسیة )جنرال دفرسنیت بهادر( بـ"ریونیون" هدایا عبارة عن: رأسین خیل طیبات، أربعة كالب صید عربیات، 

  Archives، على سبیل المحبة والصداقة، والمأمول قبولها(38)أربع قرابیات ماء ورد، عشرة كباش أبو أربعة قرون

Departementales de la reunion 56m 15 Muscat 1823, No 1.2) ،2012(، القاسمي7( )المالحق ،

م( أرسل السید سعید لحاكم ریونیون "دي فریسنیه" هدیة عبارة عن: حصان 1825مایو19ه/1240رمضان27(، وفي)173

 Archives Departementales de la) طیب، بغل، على سبیل المحبة ورسم الصداقة، ویأمل قبول الهدیة 

reunion 56m 15 Muscat, 1817 – 1818, No14)  ،رجب  23(، وفي)175، 2012، القاسمي 8)المالحق

م( أرسل السید سعید لحاكم ریونیون "اشیل غي ماري میشیل دي بنفنتینیو دي شفنتین" هدیة 1827فبرایر  20ه/1242

ر أنه على عبارة عن: حصان عربي نجیب، نعته بأنه طیب إن شاء هللا، ودعي له بأن یكون مركوب العافیة والصحة، وذك

 /Archives Departementales de la reunion, 56m 15 سبیل المحبة ورسم الصداقة، وتمنى قبوله للهدیة
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18 Muscat 1817 – 1818, No 6, 7 ،أغسطس 1ه/1245محرم  29(، وفي)223، 2012، القاسمي 9( )المالحق

" هدیه عبارة عن: حصان عربي نجیب من جیاد (39)م( أرسل السید سعید لحاكم رینیون "دي شفنتین" "كورنر بهادر1829

 Archives Departementales)الخیل رسم صداقة، وتمنى قبوله مع الدعاء له بأن یكون مركوب الصحة والعافیة 

de la reunion 56m 15 Muscat, 1817 – 1829, No 7) ،25(، وفي)229، 2012، القاسمي10)المالحق 

رسل السید سعید لحاكم ریونیون"اتینیه هنري منغن دفل دي االي" هدیة عبارة عن: م( أ1831یونیه  6ه/1246ذي الحجة 

حصان عربي نجیب من جیاد الخیل وسوابقها، على سبیل المحبة ورسم الصداقة والمودة، ویؤكد أنها شيء حقیر، وتمنى 

 Archives Departementales de la)قبوله للهدیة، ودعا له بأن یكون مركوب الصحة والعافیة والسالمة 

reunion 56m 15 Muscat, 1831, No 2)  ،(، وكما هو ُمعتاد عندما یرد 241، 2012القاسمي، 11)المالحق

م( 1837یونیه30ه/1253ربیع األول25الحاكم الفرنسي الهدیة بهدیة یرد الحاكم الُعماني برسالة شكر وتقدیر لعطایاه ففي)

ثم قال: والذي  -لم نعرف كنهها -ب كوفیلیه" یشكره على الهدایا التي ارسلها له أرسل السید سعید لحاكم ریونیون"جاك فیلی

 Archives Departementales de la reunion 56m 15)تفضلت به وصل حالك جمیل وكثر هللا خیرك  

Muscat , 1829, No 1)  ،(، ومن ثم یتضح أنه كلما ُعین حاكم فرنسي جدید253، 2012، القاسمي12)المالحق 

أرسل له السید سعید بجملة من الهدایا لكسب وده وفتح طریق للتعامل معه، ویتضح مما سبق أن هدایا الفرنسیین كانت عبارة 

عن أسلحة وذخیرة وجنود، أما هدایا الُعمانیون فكانت عبارة عن: مأكوالت ومشروبات وملبوسات وعطور ودواب من 

 وكل هذا یتبعه توقیع اتفاقیات أو تسهیل أمور. أفضل ما یمتلكون، وسیوف أثریة ال ُتقدر ثمن،

وبالنسبة إلنجلترا یبدو أن أمر تبادل الهدایا لم یكن له ضوابط تحكمه كذلك في البدایة، وكذلك كان یتم عقبه عقد ُمعاهدات      

ثمینة مع رسول خاص  هدایا -أو اتفاقیات أو تیسیر أمور؛ حیث أرسل السلطان سعید بمناسبة اعتالء الملكة فكتوریا العرش

(، وبالُرغم من 106، 2007ه( )أوبنهایم1254م/ 1839إلى لندن، وتبع ذلك توقیع اتفاقیة ُتجاریة بین لندن ومسقط عام)

ذلك یوجد بالوثیقة التي بحوزة الشیخ سالم المسكري ما یؤكد وضع ضوابط وبرتوكوالت لتبادل مثل هذه األشیاء، فالقُنصل 

لهدیة ألن دولته ال ُتجیز ذلك حرصاً منها على عدم وقوع مسئولیها في أخطاء وتجاوزات تضر البریطاني رفض قبول ا

بمصالح بلدهم،  وغیر مقبولة كذلك لمعرفتهم أنها البد وأن یتبعها تنازالت أو استجالب مصالح شخصیة، وكذلك إلعطائهم 

مع ذلك فقد تمنح بریطانیا هدایا باسم الحكومة ال باسم وقار وهیبة في نفوس اآلخرین مما ُیعزز مكانتهم وُیعلي من قدرهم، و

أشخاص، والهدایا تلك البد أن تخدم مصلحة دولتهم وتمكینها من مآربها ومساعیها، أما هدایا الُعمانیین فیتضح من تلك 

ن قول الوثیقة أن هدیة الشیخ ناصر المسكري یبدو أنها إما أن تكون عقار ثابت أو شيء أثري ثمین، یتضح ذلك م

 القنصل:"وأفكر أن ما أضمرته یجب ان یذهب الحد اطفالك ومن ثم ألطفالهم وهكذا( أي أنه شيء غیر ُمستهلك بل ُمعمر.

أما بالنسبة للوالیات الُمتحدة األمریكیة، فقد أرسل السید سعید إلى الرئیس األمریكي "فان یورین" هدایا مع السفینة      

ه( عبارة عن: فرسین من أفراس السباق النجدیة، وعقد من اللؤلؤ، وحبتین 1255ضان م/ رم1839ُسلطانة في )دیسمبر 

( قطعة من األحجار الملونة الالمعة یبلغ 120كبیرتین من اللؤلؤ، الواحدة منها في حجم وشكل الكمثرى الكبیرة، وحوالي )

ع، وزجاجة من عطر الورد، وبعض ماء ( قیراطاً، وسبیكة من الذهب الخالص، وسجادة حریر فارسیة الُصن18.25وزنها)

الورد، وست عباءات كشمیریة مطرزة، وسیف مرصع بالذهب، وكانت الهدایا في ُعرف الوالیات الُمتحدة االمریكیة ال 

ُیمكن أن ُتعطى ألي من اإلداریین، وأن الرئیس ممنوع من قبول الهدایا الشخصیة، ولذا اعتذر الرئیس بالفعل ألنه موظفاً 

في الدولة، ولكن مبعوث السید سعید طلب بأن یعتبروا الهدایا ُمقدمة لحكومة الوالیات المتحدة واتخاذ الالزم نحو قبولها مدنیاً 

ه(، وحول المجلس 1256م/ ربیع أول 1840على هذا النحو، فأرسل الرئیس الموضوع الى مجلس الشیوخ في )مایو

ولت للرئیس قبول الهدایا على أن ُیسلمها أو ُیسلم ثمنها للخزانة بعد الموضوع فورا إلى لجنة العالقات الخارجیة، التي خ
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 – 69، 1989( دوالراً أودعت في الخزانة العامة األمریكیة)أیلتس993.28بیعها، وبیعت بالمزاد العلني وكانت حصیلتها)

73 ،78.) 

 المالحظات الدبلوماتية للوثائق التي اعتمد عليها البحث:

الوثائق والمصادر األخرى أن سالطین ُعمان عندما أرسلوا هدایا أو سجلوا هدایا وصلت إلیهم  كانوا اتضح من دراسة  

یذكرونها في هوامش الرسائل على استحیاء، أو أنهم ُیفردون لها ورقة خاصة ُمفردة ُمرفقة بالرسالة األصل، وُتذكر تفصیالً 

ماً كي ال یكون هناك أي لبس أو شبهة تغییر، وأرسلت الهدایا غالباً مع عدداً ونوعاً وكمیة، حتى األعداد ُتذكر حروفاً وأرقا

أشخاص ذوي حظوة لدى السالطین، وإذا ما وصل السالطین هدایا یتبعونها برسالة امتنان وشكر على ما وصلهم، وبدأوا 

ردفوا ذلك بعبارات مثل: )ما كان یحتاج الرسالة بعبارة )بسم هللا تعالى( ومن ثم الدعاء للُمرسل، وُیعدد الهدایا تفصیالً، ثم یُ 

 لكل هذا التصدیع( ثم یتبع ذكر الدعاء له مرة ثانیة.

وفي حالة الهدایا اآلتیة للسلطان یأمر بتسجیلها فیبدأ المكتوب بقوله: )معرفة الواصل من ... وذكر اسم المرسل ولقبه       

: )لسیدنا( ویذكر اسم السلطان ولقبه ووظیفته، ویبدأ بذكر الهدایا ووظیفته ثم الدعاء له(، ثم یذكر الشخص المرسلة له فیقول

 فیقول:)أول ذلك( ثم ُیعدد كل نوع وعدده وكمیته في سطر بُمفردة أو سرداً ُمفصالً تباعاً.

إلیه،  وفي حالة الهدایا الُمرسلة من الُسلطان یكتب: )الواصل إلى الجناب ...( وُیعدد صفات وألقاب ووظیفة الُمرسل       

ثم یذكر الهدایا بتفصیل دقیق ال لبس فیه، ثم ُینهي الرسالة أو یذكر قبل سرد ُمفردات الهدایا قوله: )ذلك على سبیل المحبة 

والصداقة(، وقد یصف هذه الهدایا بأنها)شيء حقیر ال ُیذكر في جنب رفعته(، ثم ُیردف ذلك بذكر: )المأمول قبول ذلك( أو 

والُمسامحة( ثم یذكر اسم الُمرسل وألقابه ووظیفته ، ثم اسم الرسول الُمرسلة معه الهدایا ثم التاریخ یزید فیقول: )مع العذر 

 الهجري بالیوم والشهر والسنة

 الدراسة األرشيفية لوثيقة القُنصل للشيخ ناصر:

 ُمغلفة بغالف بالستیكي حراري. –وثیقة ُمفردة على ورق باللون األخضر : شكل الوثيقة المادي -

نشأت الوثیقة ضمن مجموعة خاصة من الوثائق الُمفردة موجودة بحوزة الشیخ سالم بن علي بن سالم كيفية نشأة الوثيقة:  -

 .سلطنة ُعمان –محافظة شمال الشرقیة -(41)والیة إبراء -ببلدة النصیب -(40)المسكري

 ه(.1377رجب  14م/ 1958فبرایر  3) التاریخ : :وثيقةللمدى الزمني ال -

 الوثیقة بحالة جیدة. الحالة العامة للوثيقة: -

 أنها ُغلفت بغالف بالستیكي حراري. ال توجد بها ترمیمات، غیر الترميمات: -

الوثیقة ضمن مجموعة خاصة من الوثائق الُمفردة موضوعة بحقیبة جلدیة ُمهداه من هیئة الوثائق مكان وكيفية الحفظ:  -

محافظة شمال الشرقیة  -والیة إبراء -ببلدة النصیب  -م بن علي بن سالم المسكري والمحفوظات الوطنیة بحوزة الشیخ سال

 سلطنة ُعمان. –

  عوامل التلف والصيانة:

تكمن بالمواد العضویة سواء الجلد أو الورق خاصیة ُتعرف بظاهرة التقادم بمرور الزمن الذي ُیمثل ُمحصلة التأثیرات 

كالعوامل الكیمیائیة الناتجة من التلوث الجوي بالغازات الحمضیة، والعوامل الطبیعیة من  الُمختلفة للعوامل البیئیة الُمحیطة،

حرارة ورطوبة، والعوامل البیولوجیة من فطریات وبكتریا وحشرات، وسوء االستخدام اآلدمي، وكذلك وجود األتربة 

لى حمض الكبریتیك، وهذه العوامل متوفرة الحتوائها على ُمركبات معدنیة ُتساعد على سرعة تحول ثاني أكسید الكبریت إ

نأتي إلشكالیة الترمیم الذي َثُبت خطأه؛ حیث أنه من أجل التوصل إلى الصیانة ُغلفت بمكان حفظ الوثیقة محل الدراسة، و
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الوثیقة بغالف بالستیكي حراري، وتبین مع مرور الزمن أنه غیر صالح بل فادح الضرر، ومع مرور األیام وبسبب التعرض 

لألشعة الضوئیة والرطوبة والحرارة والتأكسد یحدث اصفرار في لون البالستیك، وُیصبح ُمتخشباً من بعد فقدانه اللیونة، 

ویحدث اصفرار في لون الورق وتهتك في الروابط الكیمیائیة، وانتشار مداد الكتابة واختالطه بسبب ارتفاع درجة الحرارة 

ء الُمستخدم إللصاق البالستیك على الورق، باإلضافة إلى أن الحموضة في المداد تلعب في الُغالف البالستیكي، وذوبان الغرا

دوراً أساسیاً ُیساعد على تخشب وتكسر ألیاف الورق، وقد تم التعرف على جهاز إلزالة الغالف البالستیكي ُیسمى )ریِتل( 

حرارة ُمرتفعة، وبذلك یتم إبعاد البالستیك من وهو جهاز ُیساعد على تذویب البالستیك عن طریق تبخیر ماء ُمقطر بدرجة 

فوق الورق بدون تأثیر على مداد الكتابة ودون المساس بالورق، ویتم أیضاً في نفس الوقت تنظیف الورق من الغراء 

 (.45 -36، 1998البالستیكي الُمتبقي على الورق بواسطة ِملقط صغیر)الكرني

 (.70 -44، 2002، الخولي103 ،1998:)میالدأنموذج لبطاقة وصفية للوثيقة

 حقل بیان الهویة: -

 .(42)4و/1ح /إ/ن/كرجاع: س ُع/ش ش/ سترمز اال - 1

 .(44)البریطاني بمسقط إلى الشیخ بن ناصر المسكري (43)العنوان: رسالة من القنصل - 2

 ه(.1377رجب  14م/ 1958فبرایر  3) تاریخ الوثیقة: - 3

 وثیقة ُمفردة من الورق األخضر ُمغلفة بغالف بالستیكي حراري. مدى ونوع المادة:  - 4

 حقل السیاق: -

 اسم المنشئ: القنصل البریطاني بمسقط)ف. س. ل. تشونسى(. - 1

 ه(.1377رمضان  7م/ 1958مارس  27التاریخ اإلداري: ) - 2

 ه(.1377رجب  14م/ 1958 فبرایر 3تدوینها في )إفراز الوثیقة وتاریخ نمو الوثیقة لدى منشئها: بدأ  - 3

ثم انتهى بها المآل إلى  ه(،1377رجب  14م/ 1958فبرایر  3: تم االنتهاء من الوثیقة في )(45)تواریخ تركیمات الوثیقة - 4

ه( إلى أن انتهى بها المقام عند سالم بن علي بن  سالم 1377رمضان  7م/ 1958مارس  27ناصر بن سالم المسكري في )

 المسكري.

خ الوصایة: انتقلت إلى سالم بن علي بن سالم المسكري، ولیس لها تركیمات ألنها تحتوي على تصرف قانوني تاری - 5

 ُمنتهي بحد ذاته.

 حقل المحتوى والبنیة: -

المجال والمحتوى: رسالة من قنصل بریطانیا بمسقط إلى الشیخ ناصر بن سالم المسكري لالعتذار عن قبول هدیته،  - 1

 ویطلب لقاءه.

الوثیقة ضمن مجموعاتها الخاصة بأصحابها المذكورین بها حصراً تاماً، ولم یتم االستغناء عنها، إال التقییم واإلهالك:  - 2

 لقیمتها التاریخیة حفظاً دائماً لدى الشیخ سالم.أنها ُحفظت 

بحد ذاتها، إال أنها قد تنتقل لهیئة تغییرات التركیمات: لن تزداد الوثیقة ُمستقبالً ألنها وثیقة ُمفردة ُمكتملة األركان  - 3

 المحفوظات ُمستقبالً فُتضم ضمن وحدة أو مجموعة تخص التصرفات األخرى إلحدى تلك العائالت.

 لیس هناك منطقیة ُمحددة في ترتیب الوثائق الموجودة ضمنها هذه الوثیقة.طریقة الترتیب:  - 4

 احة واالستخدام:تحقل شروط اال -

 : موجودة لدى الشیخ سالم عن طریق الملكیة الخاصة.الوضع القانوني - 1
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 شروط اإلتاحة: غیر ُمتاح االطالع علیها إال من ارتضاه الشیخ سالم ألنها ملكیة خاصة. - 2

 حق النشر واالستنساخ: غیر مسموح إال بعد موافقة الشیخ سالم، وال ُیسمح إال بالتصویر بالكامیرا. - 3

 لغة المادة: العربیة. - 4

سم 16.5× 39الخصائص المادیة: الوثیقة من الورق األخضر الباهت ُمغلفة بغالف بالستیكي حراري، واألبعاد: )طول - 5

 عرض(.

 .ال توجد وسائل إیجاد ال تقلیدیة وال إلكترونیةوسائل اإلیجاد:  - 6

 حقل المواد الُمتصلة أو ذات الصلة:  -

 وأخذت هیئة الوثائق والمحفوظات صورة منها. مكان األصول: الوثیقة أصل عند الشیخ سالم، - 1

 وحدات الوصف ذات العالقة: ضمن دوسیه ُمكاتبات خاصة بقبیلة المساكرة. - 2

الوثیقة ُمحدد بها المعالم الجغرافیة بالضبط، ولكنها لم ُتحدد بالضبط نوع الهدایا التي أهداها القنصل للشیخ  حقل التبصرة: -

 ي لم یقبلها من الشیخ ناصر ذاته.ناصر، وال نوع الهدایا الت

 الدراسة الدبلوماتية للوثيقة: -

الوثیقة المنشورة أصل، ولیست ُنسخة أو صورة، ُكتبت على الورق، وعلى وجه واحد، والورق  أوالً: الخصائص الخارجية:

الذي ُكتبت علیه تمیز بجودة صناعته، ولونه أخضر، وحالة الوثیقة عموماً جیدة، وال یوجد ترمیمات بها، والخط التي ُكتبت 

حبر األسود القاتم السائل الُمعتاد المصنوع من السناج والصمغ به الوثیقة هو خط اآللة الكاتبة النسخ، والحبر الُمستخدم هو ال

العربي، ما عدا توقیع القنصل فكان بالقلم الحبر األزرق بخط الید، وقد روعي في طریقة إخراج هذه الوثیقة اتباع التسطیر 

ة بدایات السطور دون االلتزام والتألیف بطبیعة الحال، وُمراعاة بدایات السطور والمسافات بینها، والُمحافظة على ُمساوا

بذلك في نهایتها، وُترك فراغ بین آخر كلمة)مخلصك( وصیغة اإلمضاء، وأهملت عالمات الشكل، إال أنه قد أثبتت عالمتان 

( لكتابتها خطأ، مما دل على ُمراجعة الرسالة 14من عالمات الترقیم وهما )الفصلة والنقطة(، وضرب على كلمة لى)سطر

 بعد كتابتها.

عبارة عن نقد تفسیري تأویلي، وفیه یتعرف الوثائقي على مدى ُمطابقة المعلومات والحقائق  ثانياً الخصائص الداخلية:

الواردة في الوثیقة للواقع، وما إذا كانت هذه الوثیقة تحتوي على أكاذیب وأخطاء أم ال، ویدل كذلك على مصدر الوثیقة، 

قة الصحیحة، وقد ُكتبت الوثیقة محل الدراسة باللغة العربیة، واللغة صیغت بطریقة وتحدید الظروف التي أُنتجت فیها الوثی

 ردیئة ولكنة غیر عربیة.

 األجزاء القانونية للوثيقة محل الدراسة:

البروتوكول االفتتاحي: الوثیقة عبارة عن رسالة من القُنصل البریطاني في مسقط إلي الشیخ ناصر المسكري وهما بمثابة  -1

القانونیین، وهما المعنیین بها، وقد ذكروا بالوثیقة بالتفصیل، ولم ُیثبت بالوثیقة اسم كاتبها على اآللة الكاتبة، وال  الفاعلین

إذ ُربما أن القنصل كان یعرف العربیة وُیملي ُمباشرة على الكاتب، ولكن هذا األمر لم  -هذا إذا كانت ُمترجمة –الُمترجم 

 توضحه الوثیقة.

 یوجد بالوثیقة عنواناً. العنوان: ال -

 ثم نعته بالمحترم. -ثم ذكر اسم الُمرسل الیه –التحیة: هي صیغة انشائیة وردت بالوثیقة عبارة حضرة األجل المكرم  -

اإلشارة أو التنبیه: عبارة عن كلمة أو عدد قلیل من الكلمات الغرض منها تنبیه القارئ إلى الفعل القانوني الذي سیجیئ  -

 (. 5ثل)السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته، سطر:فیما بعد م
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العرض: جزء من نص أو مضمون الوثیقة ُیصاحب التصرف القانوني أو یسبقه مباشرة، یشرح الظروف الخاصة الُمباشرة  -

والدوافع الشخصیة التي أدت إلى التصرف؛ حیث یأتي بصیغة الماضي، أو الُمضارع أو األمر مثل: "استلمت رسالتك 

 ".7، 6یمة وأنا مسرور ألعلم عن عودتك وأشكرك على تمنیاتك الطیبه، سطري: الكر

التصرف القانوني: وهو أهم أجزاء النص بل أهم أجزاء الوثیقة على اإلطالق، والتصرف الوارد بالوثیقة عبارة عن:  - 2

، ویذكر أسباب اعتذاره، وتقدیم رسالة من القنصل البریطاني بمسقط لشیخ المساكرة یشكره على هدیته ویعتذر عن قبولها

 دعوة للقیاه.

الفقرات الختامیة: عبارة عن صیغ قانونیة ُمختلفة األنواع خاصة بالتوثیق واإلثبات، ترمي إلى تنفیذ ما ورد في التصرف 

القانوني، ومنع التعرض له، وإعالن الصفة الرسمیة للوثیقة، واإلجراءات التي اتخذت في سبیل جعلها صحیحة 

(، والفقرات الختامیة مثل: مع أطیب تمنیاتي، ویؤكد انتظاره له، ثم یختم الرسالة بالتسلیم علیه 185، 1969ذة)إبراهیموناف

 (.17، 16بالطریقة اإلسالمیة، ثم یختم بكلمة"مخلصك")سطري: 

اني وزماني من تاریخ مك -البروتوكول الختامي: یحتوى على عالمات الصحة واإلثبات، وأهمیة عالمات الصحة  - 3

لیست بخافیة، لما لها من أثر في إضفاء الصحة على الوثیقة كسمات أو أمارات  -وصیغ دعائیة ختامیة وتوقیع 

 (، وهي كما یلي:34، 1987لصحتها)السید

التاریخ: هو جزء ُمهم في الوثیقة القانونیة، وُیعني بالزمان والمكان الذي صدرت فیهما الوثیقة، ویشمل عنصري الزمان 

والمكان )مع ُمالحظة أن تاریخ التصرف هو تاریخ التحریر(، وقد جاء التاریخ في الوثیقة ُمفصالً بالیوم والشهر والسنة، 

 (.2، 1(، ثم التاریخ المكاني ُذكر كذلك ببدایة الوثیقة وحدده بالضبط )سطري:3في بدایة الوثیقة)سطر:

 (.16، والسالم علیك، سطر:16آخر الوثیقة )مع أطیب التمنیات، سطر:الصیغ الُدعائیة الختامیة: وجدت صیغتان ُدعائیتان ب

 (.17صیغ الود والتحبب: )مخلصك، سطر: 

 (.18التوقیع: وجد توقیع باإلنجلیزیة من ُمرسل الوثیقة وهو: ف.س.ل.تشونسى)سطر:

 قة جهة الیمین.األختام: الوثیقة بها خاتم معجون غیر واضح خاص بالقنصلیة البریطانیة بمسقط بأعلى الوثی

 النشر

 البریطانیة العامة القنصلیة  -1

 مسقط -2

 1959فبرایر  3 -3

 ناصر بن سالم المسكرى المحترم حضرة االجل المكرم الشیخ -4

 السالم علیكم ورحمة هللا. -5

 عن عودتك واشكرك على (46)استلمت رسالتك الكریمة وانا مسرور العلم -6

 تمنیاتك الطیبه. -7

 فى الساعة العاشرة صباحا بالتوقیت (47)فبرورى 4الراك یوم  اكون مسرورا -8

 (49)ان كان هذا الوقت مالئما لك وساعمل الترتیب مع السید الغیالني (48)االنجلیزى -9

 .(50)لیاّتیك فى سیارة من مطرح -10

 انه لمن لطفك الكریم فى رغبتك ان تعطني هدیة خصوصا من النوع الذى -11

 ي ان اوضح لك بان الشىء الحقیر الذى اعطیتك ایاه عندما تذكره ولكننى ینبغ -12
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 غادرت مسقط سابقا كان من حكومتي وهكذا ال داعي الى تبادل هدیة منك ، -13

 لمستخدمیها بقبول اي نوع من الهدایا  (51)وزیادة ان حكومتي ال تسمح لى -14

 الهم وهكذا.یجب ان یذهب الحد اطفالك ومن ثم الطف (52)وافكر ان ما اضمرته -15

 رؤیتك والسالم علیك. (53)مع اطیب التمنیات وتراني منتظرا -16

 مخلصك: -17

 امضاء باإلنجلیزیة -18

 ف. س. ل. تشونسى -19

 انتهت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

 النتائج: -

اتضح من خالل الوثائق التي اعتمد علیها البحث وجود تبادل للهدایا بین الدولة الُعمانیة من ناحیة وإنجلترا وفرنسا        

والوالیات الُمتحدة األمریكیة من جانب آخر، وأن األمر لم یقتصر على الهدایا ما بین سالطین ُعمان وملوك ورؤساء تلك 

ین سالطین ُعمان وقناصل هذه الدول، وكذلك تبادل القناصل هدایا مع بعض مشایخ الدول وحسب، بل وجدت هدایا ما ب

ُعمان كما استبان ذلك من خالل الوثیقة التي أرسلها القنصل البریطاني للشیخ ناصر المسكري، وكذلك ُیمكن استنتاج أن 

لسیاسیة الُمغلفة بغالف الود والتحبب، الدافع وراء تلك الهدایا، هو تیسیر المصالح وتذلیل المصاعب كنوع من الِرشوة ا

واتضح جلیاً من خالل الوثائق نوعیة تلك الهدایا التي أرسلتها الدول األجنبیة للدولة الُعمانیة، التي كانت عبارة عن:  أدوات 

لك الوقت، قتال وحرب من أسلحة وذخائر وجنود لكبح جماح الُمتمردین؛ وهذه النوعیة مما كان یسعد بها ُحكام العرب في ذ

ولم توجد هدایا لبناء حضارة أو مدنیة كالمركبات وأدوات صید أو أالت حفر وما شابه؛ مما یؤكد على توجه تلك الدول، 

وأن ارسال هدایاهم ألغراض تفید تطلعاتهم ولیست أدوات شخصیة، أما نوعیة هدایا الُعمانیین كانت عبارة عن: حیوانات 

وف أثریة وما شابه ذلك مما هو متوفر في بیئتهم، وكانوا یتخیرون كل ثمین وغالي ومأكوالت وملبوسات ومشروبات وسی

وغریب إلرساله لمسئولي تلك الدول بصفة شخصیة هم وزوجاتهم، وأخیراً ُیمكن الجزم أن مسألة الهدایا هذه ُمتأصلة في 

جن على اإلطالق، وكذلك اتضح أنه لم الشخصیة الُعمانیة لكسب منافع من ورائها، وأن األمر ُمتعارف علیه وغیر ُمسته

توجد ثمة تقالید دبلوماسیة في وقت من األوقات لدى إنجلترا وفرنسا تمنع تبادل الهدایا مع ُحكام ُعمان وخاصة فرنسا، إال 

ك أنه ظهر ترسیخ تقلید منع تبادل تلك الهدایا بصفة شخصیة لدى الحكومة اإلنجلیزیة ُمتمثلة في قنصلها في ُعمان، وكذل

وجد هذا التقلید الُمحترم لدى حكومة الوالیات الُمتحدة األمریكیة؛ وذلك خوفاً من تورط موظفي الحكومات من رؤساء 

 وقناصل وغیرهم في ارتباطات واتفاقیات ال تلیق وغیر مسموح بها.

لة الُعمانیة مما یثبت مدى وتلك الوثائق تؤكد مدى التبجیل واالحترام والتوقیر لقناصل تلك الدول من سالطین الدو       

 سطوة وقوة تلك الدول على ُمقدرات األمور في ُعمان مما منح موظفیها قوة ومنعة.

عمل نشر ودراسة أرشیفیة دبلوماتیة ُمفصلة لوثیقة قنصل بریطانیا لشیخ إبراء، ومن ثم الخروج ببعض القواعد       

 سلطنة ُعمان.الدبلوماتیة التي اتبعت في كتابة مثل تلك الوثائق ب

 ومن ثم يوصي الباحث: -

حتمیة وضع قانون صارم یمنع تبادل المسؤولین العرب الهدایا مع المسئولین األجانب بصفة شخصیة خوفاً من التورط       

ان في ارتباطات واتفاقیات ال تلیق وغیر مسموح بها، وإذا لزم األمر الستجالب نفع ما للدولة فتكون الهدایا باسم الدولة ككی

 بشرط أال تكون من ُتراثها وارثها الحضاري الذي ال ُیمكن تعویضه كاآلثار وما شابه ذلك.
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ضرورة سرعة جمع الوثائق الُعمانیة في مجموعاتها األصلیة، وعدم تفرقها وتصنیفها تصنیفاً موضوعیاً كما الحال اآلن، 

 بالضرورة لسد الفراغات الموجودة لمعرفة األسماء واألماكن.بل ترتیبها تبعاً لمبدأ وحدة المنشأ الُمتعارف علیه، مما سیؤدي 

ضرورة تشكیل لجان علمیة ُمتخصصة في الوثائق لجمع وتدوین تلك القواعد الموجودة في بطون هذه الوثائق الُمنتشرة في 

ي ومنطقتها المنشأة ربوع ُعمان، والُمقارنة فیما بینها، فهي تختلف من منطقة إلى أخرى، مع الحفاظ على طابعها الجغراف

 بها لتحدید أماكنها بكلل دقة وإال ضاع معلماً رئیساً من معالم تلك الوثائق.

 ضرورة الترمیم العلمي الصحیح لتلك الوثائق.

 جمع االصطالحات واألماكن واألسماء الُممتلئة بها تلك الوثائق والتعریف بها وشرحها حتى ال تندثر وتغیب مع الماضي.

 استفاد الباحث بالوثائق املتوفرة لديه من أحد مشايخ ُعمان وهو الشيخ سالم املسكري بإبراء، وكذلك استفاد بتوفر ومالحظات كتاب 1

 (.2010 القاسمي). سلطان بن محمد القاسمي
ُرو   2 عا

ْ
ال أْهدى ال ُيقا اقه، وا حرم سا

ْ
ى ال

ا
ْدي ِإل ها

ْ
ار سيره،، وأْهدى ال ن سا

ا
ن هدي فال

ا
ال هدى فال ُيقا ن هدى وهداية استرشد، وا

ا
ا فال ْعلها ى با

ا
س ِإل

ال ف ُيقا ا، وا له أتحفه بها ن وا
ا

ى فال
ا
احبه، والهدية ِإل ى صا

ا
ة ِإل ِديَّ ا ها نا أرسل كل ِمْنُهما

ا
ن فال

ا
ا، زفها، وهادى فال ايا دا ها

ْ
انا كثير ال

ا
اس ِإذا ك ن يهدي للنَّ

ا
ال

كثير اإلهداء )القاهرة
ْ
 لـ: قّدم له هدية، وهدت الريح وصفا البحر، هّدى:  واملهداء: ال

ً
د. ت، هدى(، وهدى لإليمان أرشد إليه، وهدى شيئا

 أهدى  ضحى، هّدى:
ً
كل منهما إلى صاحبه، ومهاداة من بعضهم لبعض أي أرشد إلى، هادي: معناها الحقيقي تبادل الهدايا، وهاداه مهاداة

: أعطاه أو أهدى له هدايا، أهدى إليه أي قدم له الهدايا، أهدى إليه ما وجب والق: أبدى له ما يستحق من احترام أ
ً
و إال أنها تعني أيضا

، وأهّدى: أرشد الطريق وقاد.)ُدوِزي
ً
: قّدم كتابا

ً
 ، هدى(.2000والء، وأهدى كتابا

ل سخائما صدورناة القلب: تسل سخيم 3
ُ
هم اسل

ّ
غينة "الل خائُم: ِحْقد، ضا خيمات وسا خيمة ]مفرد[: ج سا ، واملعنى: سللت سخيمته بالحلم" -سا

 .(1045، 2008عمر) انتزاع الغل والحقد من القلوب.
م( أصبحت مسقط عاصمة لسلطنة ُعمان، وهى مدينة تطل على الضفة الغربية لخليج ُعمان، وتتوسط املكان الذي 1793مسقط: منذ) 4

، وتقع في منتصف الطريق الرابط ما بين صور شرقي ُعمان وصحار شماليها)عثمان
ً
 وبحر العرب جنوبا

ً
 يفصل ما بين الخليج العربي شماال

2008 ،10.) 

ريشس: تقع موريشيوس في وسط املحيط الهندي على مسافة تقّدر بثمانمائة وستين كيلومتر من مدغشقر. وهي جزيرة بركانّية جزر املو  5

  .تبلغ مساحتها ألفين وخمسمائة كيلومتر، عاصمتها مدنية بورت لويس التي تعد ميناء موريشيوس األول 

 (/http://mawdoo3.com موريشيوس-جزر -تقع-أين 15/7/2014)تاريخ الدخول 
هـ( عن عمر 1273هـ( ببلدة سمائل، وتوفى)1206سعيد بن سلطان: هو سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد البوسعيدي ولد ) 6

.)ابن رزيق 67يناهز)
ً
 (.54، 1998(عاما

ط الساحلي الذي بلغ طوله زنجبار: تتألف من جزيرتي زنجبار وبمبا والجزر الواقعة ضمن املياه اإلقليمية لهما، وجزيرة الفام، والشري 7

عني زنج
ُ
ي، عشرة أميال من كينيا، وتقع في الشمال الغربي من زنجبار جزيرة تمباتو، وكلمة زنجبار مشتقة من املفردة الفارسية زانج التي ت

عني ساحل، وهكذا فاملعنى ساحل الزنوج. )إنغرامز  
ُ
 (.25، 22، 21،  2012وكلمة بارب التي ت

 جنوب شرق 150من واليات ُمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة ُعمان، وهى عاصمتها اإلقليمية، وتقع ) صور: هى أهم والية 8
ً
( كيلومترا

 وال تزال بصناعة السفن البحرية والصيد والنقل البحري، ولها تاريخ بحري طويل.يطل عليها البحر 
ً
العاصمة مسقط، واشتهرت صور قديما

من ُعمان. واجمل منطقة بها منطقة العيجه التي تعتبر منارتها من أقدم املنارات البحريه في من جهة الشرق وهي تقع في أقص ى الشرق 

  /http://ar.wikipedia.org/wiki)15/7/2014 )تاريخ الدخول السلطنه إلرشاد السفن للرسو.  
، 2000السيد: هو املالك والزعيم، وأطلق كلقب عام على األجالء من الرجال، وكان لقب السيد ُيحرف عند العامة إلى سيدي.)بركات  9

311.) 
 18/3/2016 )تاريخ الدخول م(. 1913أكتوبر15-م1864فيصل بن تركي: فيصل بن تركي بن سعيد آل بوسعيد) 10

562961oman.net/avb/showthread.php?t=-http://www.s) 

                                                           

http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=562961
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هـ وكان أوسط إخوته سنا، وأحسنهم مع الرعية سياسة وحزما. مولده وسكنه  1305وهو سلطان مسقط وعمان. ولي يوم مات أبوه )سنة 

مبرات. توفي عن نحو خمســـــــــين عاما. وآل " أبو ســـــــــعيد " عشـــــــــيرة ووفاته بمســـــــــقط. أحبه رعاياه ومجاوروهم من العرب، وكان  ـــــــــجاعا، له 

 .(165، 2003الزركلي ). نجدية األصل، من تميم، لها السلطان في زنجبار وعمان

ســــــمى قنلب، وُمحاطة بالجبال من ثال  جهات ومفتوحة على البحر،  11
ُ
 22/3/2016 )تاريخ الدخول الجصــــــة: بندر بمســــــقط قرب منطقة ت

http://www.hoteltravel.ae/oman/muscat/bandar-jissah-in-muscat.htm.) 

ْندر ]مفرد[: ج بناِدُر: مركز إداري تلبعه عدة قرى، وشاه بْندر: رئيس تّجار.   .(248، 2008عمر )وبا
كال في حضرموت باليمن، وأصل االسم الكأل وهى مرفأ سفن، أي تكأل السفن من الريح، واتخذ به  12

ُ
كال على ساحل حضرموت: امل

ُ
امل

، استوطنها العكابرة.)السقاف 
ً
ّمة البئر أو 61، 50، 2002الصيادون أكواخا عني جا

ُ
كلة ت

ا
كله وامل

ُ
ل: امل

ا
 في مسقط، ومك

َّ
كال

ُ
(، ومع ذلك توجد امل

ل، املكلة هى البئر التي نزح ماؤها وقل فلستجم حتى يجتمع املاء في أسفلها، وكلىَّ فالن يكلي تكلية الش ي
ُ
وهو ء القليل من املاء، والجمع ُمك

 وملجأ للسفن تحتمي به من العواصف البحرية ُسمى بهذا االسم، وُربما اسُتعير هذا اال 
ً
، ولكون املكان ُمستترا

ً
 ُمستترا

ً
م من سأن يأتي مكانا

كال بفعل االتصال الُتجاري)الزبير 
ُ
 (.60، 2005املدينة الحضرمية املعروفة بامل

، 2012الجزيرة: يبدو أنها الجزيرة الخضراء، أي بمبا التي وصفت بأنه لؤلؤة املحيط الهندي، وعند األفارقة أنها مقر السحر.)إنغرامز  13

16.) 
 (.94، 1982ئيس قبيلة البرواني، وقد وضع فيه السيد سعيد ثقته الكاملة.)الفارس يالشيخ علي: هو الشيخ علي بن مسعود البرواني ر  14
 فرانس-دو-إيل19/3/2016 )تاريخ الدخول ،(. فرنسا هي منطقة في شمال وسط  :France-de-Île (بالفرنسيةإيل دو فرانس:  15

https://ar.wikipedia.org/wiki/.) 
جناب جندالر: جناب لقب تشريف وتعظيم بمعني صاحب السيادة، وصاحب السادة، وصاحب الشوكة، وصاحب السمو، وُيطلق على  16

 (، جندالر: ُرتبة عسكرية.295، 2000موظفي الدولة.)دوزي
 الراشدي(. صفر: نحاس أو برونز)ُمقابلة مع 17
 بوا: قوة أو وزن)ُمقابلة مع الراشدي(. 18
 ، مادة: تفق(.2007وجمعها تفاق و تفاقه. )الحبس ي بندقية،  تفق: 19

سدس)ُمقابلة مع الراشدي(. 20
ُ
 سرابيخ: سالح صغير الحجم ُيشبه امل

 رتابير:  21

taper ( Type: noun - Domain: non-thematic ) : a slender candle 

ة  ْمعا
ا

ا، ويبدو أنها فتائل قنابل.  -ش اء ِبها ضا ة ُيْستا
ا
ِتيل

ا
طه ف سَّ وا تا

ا
ِضيب ُدْهِنّي ت

ا
ْمع : ق  الشَّ

ُ
ة  15/7/2014 )تاريخ الدخول واِحدا

(http://www.almaany.com/home.php?word=taper 
 الشكل.)ُمقابلة الراشدي(.فيف: صندوق صغير طوله ما يقرب من زراع ونصف وعرضه ما يقرب نصف ذراع وهو ُمستدير  22
 باروت: بارود)ُمقابلة مع الراشدي(. 23
 من خوص  24

ً
عني كذلك وعاء مصنوعا

ُ
 صفره، أو خشرة، أو كيلة، وت

ً
سمى أيضا

ُ
جوز ظرفين: جوز بمعنى اثنان، وظرف: بيت الرصاصة، وت

 ، مادة: ظرف(.2007النخيل.)الحبس ي
 بادام ظرفين: بادام أي لوز وفستق)ُمقابلة مع الراشدي(. 25
كفية  أوراق  جري يصل ارتفاعه إلى حوالي متر ونصف املتر له نبات هو  :Blackcurrant باإلنجليزية الكشمش األسودكشمش ظرفين:  26

 خول )تاريخ الد .من العنبات السوداء العنب إلى مخضرة وعناقيد تشبه عناقيدبيضاء يرةالشكل مفصصة ومسننة وأزهارها صغ

15/7/2014 /http://ar.wikipedia.org/wiki) 
 )الباحث( عدينية: كذلك باألصل، ويقصد بها: عدنية. 27
 غرشتين: زجاجتين أو قنينتين)ُمقابلة مع الراشدي(. 28
 ظرف: كيس من السعف)ُمقابلة مع الراشدي(. 29
 شرابي بغداد: نوع من املشروبات بغدادية املنشأ)ُمقابلة مع الراشدي(. 30
 شالين: نوع من أنواع القماش الفاخر يربط به وسط اإلنسان)ُمقابلة مع الراشدي(. 31
 ، مادة: شال، وروزي أي وردي(.2007شالين رزي عال العال: الشال هو قماش يلبسه الرجل فوق الخنجر، واملرأة فوق رأسها. )الحبس ي 32

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8
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(. واملصونة: 338، 2000ُيطلق على املرأة بمعنى السيدة.)بركات لست الستات املصونة: زوجة حاكم موريشس )ديكان(، وست: لقب عام 33

 (.337، 2000في الصوان وقاية له عن مثل النظر واللمس ونحو ذلك. )بركات  الش يءمن ألقاب النساء وهو مأخوذ من الصيانة، وهى جعل 
 ، مادة: شيشه(.2007شيشات عطر ورد عال: الشيشة : زجاجة )غرشة( صغيرة. )الحبس ي 34
 200وعلى بعد حوالي  ،مدغشقر ، شرق املحيط الهندي ، هي جزيرة فرنسية تقع في La Réunion بالفرنسية ريونيون جزيرة "ريونيون":  35

 (http://www.almrsal.com/post/228133 19/3/2016 )تاريخ الدخول  . ميل( جنوب غرب موريشيوس 120كيلومتر )
 قرابيات: السعن أو القربة وعاء من الجلد ُيحمل فيه املاء وقت األسفار. )ُمقابلة مع الشيخ سالم املسكري(. 36
ستعمل في الهند بمعنى رئيس العمل. )القاسمي، سلطان بن محمد،  37

ُ
 (.255م، ص2012سركار: كلمة فارسية وت

 كباش أبو أربعة قرون: أي كباش لها أربع قرون برأسها)ُمقابلة مع الراشدي(. 38
ضاف إلى االسم األوربي Governorكورنر بهادر: الكورنر  39

ُ
، وتعني زعيم أو بطل من ضباط القوات : حاكم بمبي، وبهادر : كلمة هندية ت

 (.39، 2012البريطانية في الهند، مثل حاكم بمبي. )القاسمي
هم حلف قبلي كبير ، فجملة فخائذ املساكرة أهل مدينة )إبرا(  -وقت إجراء البحث -سالم بن علي بن سالم املسكري: شيخ املساكرة  40

(. وقبيلة املساكرة: 477، 2010، الشيبانيون، بنو ريام، اإلسماعيليون، النهد.)الهنائيوهم: بنو ربيعة، املغيريون، اليزيديون، املصالحة

، إباضيو املذهب.)مايلر 
ً
 (.297، 1988غافريون يسكنون إبرا اليحمدي في الشرقية، منقسمون إلى تسعة عشر فخذا

 (.475، 2010ابراء: إحدى واليات محافظة شمال الشرقية. )الهنائي 41
 (.4= وثيقة رقم) 4( / و1= حقيبة) 1ح /إبراء / ن = النصيب / ك = املسكري ش ش = شمال الشرقية/ إ = نة ُعمان/ س ُع = سلط 42

رسله دولة إلى دولة أخرى أجنبية؛ لحماية حقوقها وتجارتها Consulالقنصل البريطاني:  43
ُ
، القنصل في اصطالح أرباب السياسة مأمور ت

معناها ُمسلشار والجمع قناصل، والقنصلية مأمورية القنصل ومقامه، وهو كذلك النائب عن الدولة في دولة ورعايها، وهى كلمة التينية 

 (.395، 2000أخرى، ومرتبنه دون مرتبة الوزير املفوض، ومرتبة هذا دون مرتبة السفير. )دوزي
 املسكري(.مقابلة مع الشيخ بن ناصر املسكري: شيخ املساكرة وقت كتابة الوثيقة) 44
نتهية التي ُجمعت خالله 45

ُ
 من هذه الفترة. ـدة الوصــا مواد وحــتاريخ التركيم: هو الفترة امل

ً
شكل جزءا

ُ
ف بواسطة املنش ىء أو التي ت

 (.39، 1998)الخولي
 العلم: كذا باألصل، وصحتها حتى أعرف. 46
 أي شهر فبراير. Februaryفبرورى:  47
يعتمد على دوران األرض حول نفسها في يوم واحد باالعتماد على خط الطول الذي يمر في  مقياس زمني هوالتوقيت اإلنجليزي:  48

والذي أعتمد نقطة مرجعية للتوقيت، أعتبر أنه املقياس الزمني عند نقطة الصفر، فوقت جميع ما يقع شرق  بريطانيا في غرينيلش بلدة

)تاريخ الدخول .  )-(ووقت جميع ما يقع غرب خط غرينيلش يحسب على أنه وقت (+) خط غريليلش يحسب على أنه وقت

19/3/2016(/http://ar.wikipedia.org/wiki). 
 )الباحث( انية ذات نفوذ في ذلك الوقت.السيد الغيالني:  خصية ُعم 49
( كم، 170، وبين مطرح وإبراء مقر الشيخ ناصر ما يقرب من)بسلطنة ُعمان ،محافظة مسقط إحدى والياتسيارة من مطرح: مطرح  50

ل توفير سيارة لنقل الشيخ ناصر بطريقة نقل وحيث أن السيارات لم تكن متوفرة في ذلك الوقت ولم تكن الطرق ممهدة، فقرر القنص

 )ُمقابلة مع املسكري(.مريحة عن الدواب وخالفه.
 تم الضرب عليها.  51
 وافكر ان ما اضمرته: كذا باألصل، واملعنى أن القنصل يخبر الشيخ أن ما أراد أن يعيه له يجب أن تذهب لعقبه من بعده. 52
 ة تراني شائعة على ألسنة الُعمانيين بمعنى تجدني.)الباحث(وتراني منتظرا: كذا باألصل؛ حيث أن كلم 53

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 المالحق

 
الوثيقة ضمن مجموعة خاصة من الوثائق الُمفردة موجودة بحوزة الشيخ سالم بن ( رسالة من قنصل بريطانيا بعُمان للشيخ ناصر، 1الملحق)

 .سلطنة ُعمان –الشرقيةمحافظة شمال  -والية إبراء -ببلدة النصيب -علي بن سالم المسكري

 

 
هدية السيد ماجد بن خلفان رسول السيد سعيد بن سلطان بن اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي إمام مسقط إلي جناب جندالر )ديكان( ( 2الملحق)

 م(1807مايو24ه/1222ربيع أول 15عدد في) حاكم موريشس

(Municipal  Library, Caen, vol 97, fol 253) 
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م( إلى ديكان يشكره على الُمعاملة الحسنة التي لقيها السيد 1807نوفمبر 14ه/1222رمضان12هدية السيد سعيد بن سلطام في)( 3الملحق)

 (Municipal  Library, Caen, vol 98, fol 107ماجد بن خلفان عند زيارته لموريشس ويشكره على الهدية التي أُرسلت إليه من طرفه )

 

 
 (Municipal  Library, vol 98, fol 79هدايا المقدمة من قبل حاكم موريشس للسيد سعيد )ال( 4الملحق)
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 17ه/23 12صفر  17السيد سعيد بن سلطان بصحبة السيد عبد القادر آل ماجد هدايا لحاكم موريشس )ديكان( في) ( هدايا5الملحق)

 (.Municipal  Library, vol 98, fol 121م( )1808مارس

 
 م(1821أكتوبر 14ه/1237محرم 17هدايا السيد سعيد إلى )لويس هنري دسولزيه دي فريسنيه( حاكم جزيرة "ريونيون" في)( 6الملحق)

(18 Muscat 1817 – 1818, No 9/ 15 (Archives Departementales de la reunion 56m 

 

 م(1822يونيه  19ه/1237رمضان29بهادر( بـ"ريونيون" في)هدايا السيد سعيد لسركار الدولة الفرنسية )جنرال دفرسنيت ( 7الملحق)

)1.2, No 1823Muscat  15m 56Archives Departementales de la reunion ) 
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 م(1825مايو19ه/1240رمضان27هدايا السيد سعيد لحاكم ريونيون "دي فريسنيه" في)( 8الملحق)

(Archives Departementales de la reunion 56m 15 Muscat, 1817 – 1818, No14) 

 
 م(1827فبراير  20ه/1242رجب  23هدايا السيد سعيد لحاكم ريونيون "اشيل غي ماري ميشيل دي بنفنتينيو دي شفنتين" في)( 9الملحق)

(Archives Departementales de la reunion, 56m 15/ 18 Muscat 1817 – 1818, No 6,7) 

 

 م(1829أغسطس 1ه/1245محرم  29لحاكم رينيون "دي شفنتين" "كورنر بهادر" في)هدايا السيد سعيد  (10الملحق)

(Archives Departementales de la reunion 56m 15 Muscat, 1817 – 1829, No 7) 
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 م(1831يونيه  6ه/1246ذي الحجة  25هدايا السيد سعيد لحاكم ريونيون"اتينيه هنري منغن دفل دي االي" في)( 11الملحق)

(Archives Departementales de la reunion 56m 15 Muscat, 1831, No 2) 

 
م( رسالة شكر من السيد سعيد لحاكم ريونيون"جاك فيليب كوفيليه" على الهدايا التي 1837يونيه30ه/1253ربيع األول25في)( 12الملحق)

 ارسلها له

(Archives Departementales de la reunion 56m 15 Muscat , 1829, No 1) 
 

 
 ملصادر واملراجع:ا

: الوثائق:
ً
 أوال

 م(.1958وثیقة القنصل البریطاني بمسقط إلى الشیخ ناصر المسكري بإبراء.)
Document of the British Consul in Muscat to Sheikh Nasser Al-Maskari in Ibra (1958 AD). 

Archives Departementales de la reunion 56m 15/ 18 Muscat (1817 – 1818), No 9. 56m 15 

Muscat (1823), No 1.2. , (1817 – 1818), No 14. , 56m 15/ 18 Muscat (1817 – 1818), No 6,7. 

56m 15 Muscat (1817 – 1829), No 7. , (1831), No 2. , (1829), No 1. 

Municipal  Library, Caen, Bibliothique Municipal, caen(France), Manuscript Department: 

collection of  papers of General Decan, vol 97, fol 253. , vol 98, fol 107. , vol 98, fol 79 , vol 

98, fol 121.  
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 ثانياً: المراجع العربية:
أم درمان  مجلة جامعة. خمس وثائق شرعیة من الوثائق العـــربیة في العصور الوسـطى، 1969إبراهیم، عبد اللطیف. 

 .195 -180. السودان، ص2. عاإلسالمیة
'iibrahim , eabd allatifi. 1969. khams wathayiq shareiat min wathayiq musadarat alearbiat fi 

aleusur alwustaa , majalat 'um durman al'iislamiati. e 2. alsuwdan , sa180- 195. 

. الفتح المبین في سیرة السادة البوسعیدیین، سلطنة ُعمان، وزارة التراث 1998النخلي. ابن رزیق، حمید بن محمد العبیداني 
 والثقافة.

abn raziq , hamayd bin muhamad aleubaydanii alnakhli. 1998. alfath almubayn fi sirat alsaadat 

albusaeidiiyn , saltanat euman , wizarat altarathi. 

 ، أبو ظبي، دار الُكتب الوطنیة.1. زنجبار: تاریخها وشعبها، ترجمة عدنان خالد عبد هللا، ط2012د. إنغرامز، ولیم هارول
'iinghramz , wilyam haruld. 2012. zinjibar: tarikhuha washaebuha , tarjamat eadnan khalid eabd 

allah , t 1 , 'abu zabi , dar alkutb alwataniati. 

 ، بیروت، الفرات للنشر والتوزیع.1. رحلة الى مسقط عبر الخلیج، مراجعة وتدقیق محمود كبیبو، ط2007أوبنهایم، ماكس. 
'uwbinhayim , maksi. 2007. rihlat ala masqat eabr alkhalij , murajaeat watadqiq mahmud kabibu 

, t 1 , bayrut , alfurat lilnashr waltawziei. 

، ُعمان، 3م، ط1840. ُسلطانة في نیویورك: أولى رحالت األسطول الُعماني ألمریكا عام 1989أیلتس، هرمان فردریك. 
 دار جریدة ُعمان للصحافة والنشر.

'ayltis , hirman firidrik. 1989. sultant fi niuyurki: 'uwlaa rihlat al'ustul aleumany li'amrika eam 

1840 m , t 3 , euman , dar jaridat euman lilsahafat walnashri. 

 البدراني، أبو فیصل. د.ت. الوالء والبراء والعداء في اإلسالم، د. م: د. ن.
albadraniu , 'abu faysal. da.t. alwala' walbara' waltiba' fi al'iislam , du. mu: du. na. 

 لنشر.. األلقاب والوظائف العثمانیة، القاهرة، دار غریب للطباعة وا2000بركات، مصطفى. 
barakat , mustafaa. 2000. al'alqab wal'iielan aleuthmaniat , alqahirat , dar gharib liltibaeat 

walnashri. 

 ، ُعمان، مؤسسة عمان للصحافة والنشر.2. معجم المفردات العامیة الُعمانیة، ط2007الحبسي، عبد هللا بن صالح بن خلفان. 
alhabsi , eabd allh bin salih bin khalfan. 2007. muejam almufradat aleamiyat aleumanyt , t 2 , 

euman , muasasat euman lilsahafat walnashri. 

 . فهرســـة الوثائق األرشیفیة، األسكندریة، دار الثقافة العلمیة.2002الخولي، جمال إبراهیم. 
alkhuli , jamal 'iibrahim. 2002. fahirsit al'usqufiat , al'uskandariat , dar althaqafati. 

 ، جدة، دار الشروق.1. سلطنة ُعمان في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، ط1982درویش، مدیحة احمد. 
darwish , madihat aahmad. 1982. saltanat euman fi alqarnayn althaamin eashar waltaasie eashar 

, t 1 , jidat , dar alshuruq. 

د َسلیم النَعیمي، ط2000ُدوِزي، رینهارت بیتر آن.  ، 8، ج1. تكملة المعاجم العربیة، نقله إلى العربیة وعلق علیه محمَّ
 بغداد، وزارة الثقافة واإلعالم.
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